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יפסכ יוציפ  לבקל  הנושארה , םעפב  בורקב , וכזי  האושה , תפוקתב  תופידרמ  םהיתוצראב  ולבסש  רי , ' גלאו וקורמ  קאריע , יאצוי  םידוהי 
לש יתנש  קנעמ  ולבקי  םיאכזה  יכ  בתכנ  הב  ןולחכ , השמ  רצואה , רש  לש  השדח  הטלחה  שמא  הטטוצ  ץורעב 2  .לארשי  תנידממ 

". ירוטסיה לווע  ןוקית   " ךלהמה תא  הניכ  ןולחכ  .תופורת  תשיכרב  החנהמ  םג  ונהייו  םילקש   3,600

יאצוי םידוהי  ודגנ  ושיגהש  תועיבת  תרדס  תרגסמב  רצואה  דרשמל  תונורחאה  םינשב  גצוהש  ירוטסיה  רמוח  לע  תססבתמ  הטלחהה 
.הפוריאמ האוש  ילוצינל  המוד  יוציפו  הרכה  לבקל  קבאמ  םילהנמש  קאריע ,

אשונב תובתכ  דוע 

הרבחו ךוניח  תושדח 

ופדרנש רי  ' גלאו וקורמ  קאריע , יאצוי  הנושארל  הצפת  הנידמה 
האושה תפוקתב 

האוש ילוצינ  .תופורת  תשיכרב  החנהמ  םג  ונהי  םהו  םילקש  ךסב 3,600  יתנש  קנעמ  םיאכזל  ריבעי  רצואה  דרשמ 
םילקש ליחתמש ב-2,200  ישדוח  יוציפל  םיאכז  בולמו  סינותמ  הפוריאמ , ולעש 
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תובוגתה לכ  תא  חתפ 

30.11.2015 םיניטסלפה    םיטילפל  הלבקה  רוציל  הסנמ  לארשי  ברע : תוצרא  ידוהי  לש  הפידרה  תחצנה 

 02.12.2015 תלבגומ    הרודהמב  הינמרגב  רואל  אצוי  ףפמק " ןיימ  , " רלטיה תומ  ירחא  הנש   70

 04.07.2014 ברע    תוצרא  ידוהי  תונורכז  תא  דעתמש  ןוירוטסיהה 

רשא ןידה , יכרוע  תכשלב  האושה  ילוצינ  תויוכז  תדעו  "ר  וי ביבא , לתמ  דידי  דוד  "ד  וע תונורחאה  םינשב  ליבומ  אשונב  קבאמה  תא 
.ץראה יבחרב  טפשמ  יתבב  הלא  םימיב  תוררבתמש  רצואה , דרשמ  דגנ  תועיבת  תרדס  שיגה 

הינמרגב יצאנה  רטשמה  ןיב  תורשוק  רשא  םינוירוטסיה  , לש  תעד  תווחב  וול  הרבעש , הנשב  ץראה " חווד ב" ןהילע  רשא  תועיבתה ,
, םתנעטל ועצוב , רשא  היינשה , םלועה  תמחלמ  תפוקתב  ברע  תונידמב  ויחש  םידוהי  ולבס  םהמ  תופידרהו  דושה  חצרה , ישעמ  ןיבו 

.תיצאנה הינמרג  לש  דודיעבו  העפשהב 

תיצאנ הלומעתו  התסה  לש  הרישי  האצות   " היה קאריע ב-1941 , ידוהי  ודדשנו  וחצרנ  וב  דוהרפ ," יכ ה" דידי  ןעוט  המגודל , ךכ ,
הינמרג לש  תנגראמהו  תנווכמה  הדי   " יכ םיעבוקש  םישדח , םירקחמ  טפשמה  יתבב  גיצה  אוה  ותנעט  תחכוהל  תנגרואמו ." תיתטיש 

, רצואה דרשמב  האושה  ילוצינ  תויוכזל  תושרה  דגנמ , האושהמ ." דרפנ  יתלב  קלח   " היה אוה  יכו  דוהרפה " ירוחאמ  הדמע  תיצאנה 
.יצאנה רטשמה  תחת  הפוריא  ידוהי  ןידכ  קאריע  ידוהי  ןיד  ןיא  ןכלו  תילוש  התיה  קאריעב  תיצאנה  תוברועמה  יכ  טפשמה , תיבב  הנעט 

ליחתמש ב-2,200 הנתשמ  םוכסב  הנידמהמ , ישדוח  יוציפל  םיאכז  בולמו  סינותמ  הפוריאמ , ולעש  האוש  ילוצינ  קר  םויהל  ןוכנ 
דרשמ לש  השדחה  הטלחהה  יפל  דע 1953 . לארשיל  הלעש  ימל  קר  רבעומ  יוציפה  קוחה , יפל  .םינוש  םינוירטירקל  םאתהב  םילקש 

לע רומאכ , דומעי , אוה  .םירחאל  סחיב  יתועמשמ  ןפואב  ןטק  יוציפ  הז  היהי  ךא  יוציפמ –  ונהיי  רי  ' גלאו וקורמ  קאריע , ידוהי  םג  רצואה ,
.דבלב שדוחב  םילקש  םהש כ-300  הנשב , םילקש   3,600

רורב אל  הז  בלשב  .םיכשמנ  ןיידע  ברע  יאצוי  ושיגהש  תועיבתב  םייטפשמה  םינוידהש  העשב  הלבקתה  רצואה  רש  לש  העדוהה 
ברעה רמא  דידי  "ד  וע .םייוציפה  תקנעהל  רצואה  דרשמ  לש  םיאלמה  םינוירטירקה  ומסרופ  םרט  ןכו  הטלחהה  חכונ  תועיבתה  לרוג 
אליממו ירחא 1953 , ץראל  ולעש  ברע  ידוהי  רובע  רקיעב  ךא  לודג ," דעצ   " הב האורו  ןולחכ  לש  הטלחהה  לע  ךרבמ  אוה  יכ  ץראה " ל"

ההז הבצק  לבקל  םייואר  םה  ותנעטל  ןכש  דבלב , םימוחינ " סרפ   " ךכב האור  אוה  וז , הנש  ינפל  הלעש  ימ  רובע  .יוציפל  םיאכז  ויה  אל 
.סינותו בול  הפוריא , יאצוי  םינהנ  הנממש  וזל 
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